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Transzfúzió elve
Transzfúzió= szövetátültetés
vért illetve véralkotó elemeket - vörösvérsejtet,

thrombocytát, fehérvérsejtet, plazmát- juttatnak a

recipiens keringésébe. 

Komponens terápia: a hiányzó véralkotó rész

pótlása(vvs, thrc, FFP)

ALAPELVEK:
•sterilitás 
•pirogén mentesség
•biológiai ártalmatlanság
•vérkészítmény biológiai aktivitásának megőrzése
•immunológiai kompatibilitás



A transzfúzió szabályozása

Transzfúziós Szabályzat (2008., 2011., 2014.)
módszertani ajánlás ( ki, mivel, mikor, hogyan)
felelősségek, nyilvántartási rend

Kórházi transzfúziós eljárás rendek

Osztályos transzfúziós eljárás rendek



Felelősségek

A transzfúzió indikációja

Transzfúziót csak orvos rendelhet el.
Meghatározza a transzfúzió paramétereit

(mit? mennyit? mikor? hol? hogyan?)



Felelősségek

Betegtájékoztatás,-hozzájárulási
nyilatkozat:
• a transzfúzió lényege, 

• célja, 

• javallata, 

• lehetséges szövődményei, 

• beadásának kockázata, illetve 

• annak elmaradásának kockázata 

Orvosi kompetencia



Felelősségek

A transzfúzió végzője
• azonosítja a beteget, 

• vérmintát vesz vércsoport-meghatározáshoz, 

• elvégzi a betegágy melletti vizsgálatokat, 

• a vérkészítményt makroszkóposan 
megvizsgálja,

• a transzfúziós szereléket csatlakoztatja, 

• a vérkészítményt beköti, 

• a beteget megfigyeli. 

Megosztott felelősség elve (dokumentáció!!)

Egészségügyi szakdolgozó
•transzfúzió végzésére jogosító képzettség
•az osztályvezető írásbeli megbízása 



A transzfúzió folyamata

Transzfúzió előtti teendők

Transzfúzió

Transzfúzió utáni teendők



Transzfúzió előtti teendők

Transzfúzió indikációja
Betegtájékoztatás/beleegyező nyilatkozat

Van-e vércsoport eredmény?Mikori?

Nincs/van(nem 
érvényes)
•Vércsoport vizsg.labor

•Vérkészítmény igénylés

•Vérválasztás igénylése

Van (érvényes)
•Vérkészítmény igénylés

•Vérválasztás( komp+készítmény)



Transzfúzió előtti teendők:vérminta

Vérminta vétel szabályai:
1 betegtől egyszerre

Betegazonosítás
(pozitív:adatok kérdezése+

csuklópánt ellenőrzése)

Helyben címkézni

Vérmintavétel ideje,végzője

CÍMKE
•Beteg teljes neve
•Szül.idő/TAJ
•Vérminta vétel ideje
•Vértvevő aláírása



Transzfúzió előtti vércsoport-

meghatározás kérése

Vércsoport kérőlap (beutaló):
(Transzfúziós Szabályzat, Szolgáltatási Szerződés)

• Intézmény/ osztály azonosító adatai

• Beteg azonosító adatai/ biztosítási adatai

• Diagnózis
• Anamnesztikus adatok(vércsoport, ellenanyag, korábbi 

transzfúzió, terhesség, gyógyszerek)

• Sürgősség

• Vérmintavétel adatai

• Orvos aláírás, pecsét, elérhetőség

Egyező adatok beteg vérminta



Vércsoport-meghatározás=
Kompatibilitási vizsg álatsor
Transzfúziós Szab ályzat (2008. 2011. 2014.)

Laboratóriumi v ércsoport:
1.AB0, RhD
2.Direkt Coombs teszt(=DAT)
3.Ellenanyagsz űűűűrés

(Ellenanyag -azonosítás)



Transzfúzió előtti teendők: 

vérkészítmény igénylése

Vérkészítmény igénylő

Intézmény/ osztály azonosító adatai

Beteg azonosító adatai/ biztosítási adatai diagnózisa
Készítmény:
• Neve
• Vércsoportja 
• Mennyisége
• Teljesítés ideje 
Sürgősség

Orvos aláírás, pecsét, elérhetőség



Transzfúzió előtti teendők: választott 

vér

Vérválasztás kérés: vizsgálat+készítmény igény

• Intézmény/ osztály azonosító adatai

• Beteg azonosító adatai/ biztosítási adatai

• Diagnózis
• Anamnesztikus adatok(vércsoport, ellenanyag, korábbi 

transzfúzió, terhesség, gyógyszerek)

• Sürgősség

• Vérmintavétel adatai

• Készítmény:neve,vércsoportja, mennyisége, 
teljesítés ideje

• Orvos aláírás, pecsét, elérhetőség

• Egyezés a vérmintával



Vérválasztás= Kompatibilitási 
vizsg álatsor
Transzfúziós Szab ályzat (2008. 2010.)

Laboratóriumi vércsoport:
1.AB0, RhD
2.Direkt Coombs teszt(=DAT)
3.Ellenanyagsz űűűűrés

( Ellenanyag -azonosítás)
4. Laboratóriumi keresztpróba(LK)



Transzfúzió előtti  teendők :

előkészületek  transzfúzióhoz

Transzfúziós tálca

Vérvétel eszközei (karleszorító, dezinficiens, tűk, 

kémcsövek,  törlés,ragtapasz)

Vércsoport meghatározás eszközei (bed side

kártyák, fiz,só, pipetta, keverő, jelölő toll,) (lemezes

meghatározásnál: csempe, vércsop. reagensek a hűtőben)



Transzfúzió előtti  teendők: 

Vérkészítmény megérkezik

Készítmény  makroszkópos 
ellenőrzése
• Zsák , szegmensek épsége

• Szín

• Alvadék,aggregátum,kicsapódás

• Címke tartalom

• Kompatibilitási igazolás +/-



Transzfúzió előtti  teendők:

Vérkészítmény megérkezik

Készítmény  címke ellenőrzése
Vércsoport jelölése

( az igénynek megfelel?

a betegnek kompatibilis?)

Vérvételi sorszám

Lejárati idő (beadható?)

Készítmény neve
(az indikáltnak megfelel?)



Transzfúzió előtti  teendők :  klinikai 

vércsoport meghatározás

Beteg
összevetés

Vércsoport-meghatározás

Készítmény(szegmensből)
(VVS)

A laboratóriumi vércsoporttal
össze kell vetni!

BETEGÁGY MELLETTI
KERESZTPRÓBA: NEM KELL



Transzfúzió előtti  teendők 

Lelet, transzfúziós javaslat, kompatibilitási 

igazolás adatainak összevetése a beteg és

készítmények adataival

A készítmények
és a beteg 
előkészítése

A készítmények
visszaküldése

Megfelelő Nem megfelelő



Transzfúzió: készítmények 

előkészítése 

Hőmérséklet 
Szobahőmérsékleten megfelelő ideig állt

készítmény?(max.1 óra)

Vérmelegítő sz.e./(hőmérős vízfürdő)



Transzfúzió: készítmények 

előkészítése

Transzfúziós szerelékkel csatlakoztatás

Transzfúziós szerelék:

• szűrő (170-200 um)

• minden készítményhez

külön 



Transzfúzió: a beteg előkészítése 

A beteg azonosítása
Név,születési idő és az anyja nevének kérdezése 

(pozitív azonosítás)+ csuklópánt adatai

Kommunikáció képtelenség esetén:

nem, kórházi azonosító szám, csuklópánt adatainak

egyeztetése 

Vitális paraméterek mérése:
• hőmérséklet

• pulzus

• vérnyomás



Transzfúzió: teendők 
• A beteg figyelmeztetése esetleges tünetekre, jelzés

kérése
• Véna előkészítés: dezinfekció
• A szerelék légtelenítése vénapunkció előtt a készítmény 

adatainak ellenőrzése
• Vénapunkció
• Biológiai próba (25 ml vér)
• Végleges cseppszám beállítása: 40-60 csepp/perc

• A beteg megfigyelése

Több készítmény beadásakor: minden egyes készítmény
bekötésekor vitális paraméterek ellenőrzése, biológiai próba
elvégzése



Transzfúzió: szabályai 

Transzfúzió: 
• Külön véna

• Gyógyszer, infúzió együttadása a 
vérrel  

TILOS 



Szakdolgozó teendői panaszok, 

tünetek esetén

Enyhe tünetek: a beteg fokozott figyelése,

az orvos értesítése

Súlyos tünetek: a transzfúzió

megszakítása, véna fenntartása, orvos 

értesítése, az orvos utasításainak elvégzése



AHTR (hemolízis) tünetei

Kezdetben nem specifikusak!

� Gyengeség, rossz közérzet, hányinger

� Hidegrázás, láz

� Fájdalom(mellkasi, hát, derék)

� P↑, RR↓

� Dyspnoe

� Vérzés, DIC

� Veseelégtelenség, sokk



Transzfúzió utáni  teendők 

A transzfúzió befejezése, a tű eltávolítása
Vitális paraméterek mérése:
• hőmérséklet

• pulzus

• vérnyomás

A beteg megfigyelése
Transzfúzió előtti és utáni vérminta és a

készítménymaradékok megőrzése 48 óráig

Vizelet mennyisége,laboratóriumi vizsgálatok

(vérkép, vizelet)



Transzfúzió utáni  teendők 

Adminisztráció
• Transzfúziós napló (beteg adatai, 

készítmények adatai:vvszám, megnevezés

tünetek, panaszok

indikáló orvos, transzfúziót végző orvos,

vérminta vevő személye

• Transzfúziós jelentőlap: szövődmény 
esetén 48 órán belül visszaküldeni a 
vérellátóba



Transzfúzió utáni  teendők 

Adminisztráció
• Transzfundált beteg tájékoztatása

Beteg hazabocsátási tájékoztató
(figyelmeztetés a késői tünetekre)



Transzfúziós szövődmény gyanúja

Vérellátóba küldeni:

� Transzfúzió előtti és utáni vérminta

� Vérkészítmények maradékai

Adminisztráció!

A súlyos szövődményeket jelenteni kell!



Összefoglalás
� Transzfúziós indikáció
� Transzfúziók előtti kompatibilitási 

vizsgálatok
� VÉRMINTA VÉTEL, BETEGAZONOSÍTÁS,
� Betegágy melletti meghatározások
� Dokumentáció ellenőrzése
� A transzfúzió szabályos kivitelezése
� Beteg megfigyelés, panaszok tünetek 

kezelése
� Dokumentáció, hemovigilancia



Összefoglalás

Megfelelő betegnek 
a megfelelő vért 
a megfelelő időben 
a megfelelő helyen!



SHOT 1996-2008 UK



Kezelési,tárolási hiba
Fölösleges, elkésett,túl kevés
Anti-D IgG adása/v.0

Tévesztéses tr.
Ta-Graft versus Host
Tr. átvitt infekció

Post tr. purpura
Cellmentés, autotr.
Nem besorolható
Tr. kötődő dyspnoe
Tr. keringés túlterhelés
Tr.asszoc. Ac. Tüdő-károsodás
Alloimmunizáció

Hemolit. Tr.reakció
Akut.tr.reakció

SHOT eredm ényei 2012 -ben

www.shotuk.org/resources/current-resources

2011: bevezették a transzfúziós check listák alkalmazását



SHOT 2015

Immumobase 1999/2000

http://www.shotuk.org/wp-content/uploads/SHOT-2015-Annual-Report-Web-Edition-Final-
bookmarked.pdf


